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Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Vingio parko iki Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos, Vilniuje, 
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Architektūrinė dalis 

Pagrindinė semantinė tilto idėja - Raudonasis tiltas. Tai naujas tiltas Vilniuje, pratęsiantis 
spalvotųjų Vilniaus tiltų tradiciją (Žaliasis tiltas, Baltasis tiltas), kuris savo vingio forma asocijuojasi su 
Neries vingiu ir Vingio parko pavadinimu. 

Raudona – energijos, judėjimo, veržlumo spalva, ja jau dabar mieste žymimi dviratininkų 
takai. Išlaikant stilistinį projekto vientisumą, judėjimo srautai spalviškai neskaidomi, tam pasirinktos kitos 
priemonės (žr. transporto dalį). Projektuojamo pėsčiųjų – dviratininkų tilto ašies kryptis pasirinkta 
dinamiška, vingiuojanti, su minimaliu 4 proc. nuolydžiu, jungianti Vingio parką su naujai planuojamu 
gyvenamųjų namų kvartalu dešiniajame Neries krante šalia „Litexpo“ - Lietuvos parodų ir kongresų 
centro. Projekte siekiama racionaliai išnaudoti esamą reljefą, todėl kairiajame Neries krante tiltas iš esmės 
nekeičia esamo reljefo, o dešiniajame krante, išnaudojant sklypo perkritimą, jis jungiasi su būsimo 
gyvenamojo kvartalo požemine automobilių saugykla (žr. pjūvį). Toks sprendimas leidžia išvengti didelių 
žemės darbų ir dalį miesto infrastruktūros plėtros darbų perkelia ant būsimo kvartalo vystytojo pečių. 
Tolesniame etape pėsčiųjų-dviratininkų judėjimas tarp planuojamo tilto ir Laisvės prospekto sklandžiai 
sujungiamas su šiuo metu egzistuojančia infrastruktūra. Taip pat užtikrinamas patogus susisiekimas 
pėstiesiems ir dviratininkams nuo „Litexpo“ į Vingio parko teritoriją ir atvirkščiai, suplanuoti  patogūs 
ryšiai nuo tilto su parko takais, taip pat tarp „Litexpo“ aplinkos ir automobilių stovėjimo aikštelių. 

Jungtis tarp Parodų rūmų ir Vingio parko numatoma kaip stilistiškai vientisa linija, jungianti 
skirtingo charakterio teritorijas ir sudaranti galimybę ne tik patogiai persikelti iš vieno kranto į kitą bet ir 
patirti besikeičiančių peizažų įspūdžius tiek judant trasa tiek ir įrengtose poilsio zonose pėsčiųjų tako 
išsikišimuose ir tilto konsolėse. Takas tampa ne tik jungiančiu bet ir pažintiniu.  

Trasos pradžia ties Parodų rūmais formuojama kaip aikštė su galima skulptūra (pavyzdžiui 
dedikuotą dviračiams), suoliukais ir dviračių parkavimo vietomis, aiškiai nužyminti tilto tako pradžią. 
Tuo pačiu aikštė gali tapti kultūringa Parodų rūmų prieiga su reikiama simbolika – vėliavomis, tūriniais 
užrašais. Judant tolyn link tilto patenkama į uždaresnę gyvenamojo kvartalo erdvę su prasimatančiomis 
žaliomis kiemo erdvėmis ir miško peizažu judėjimo ašyje. Pasiekus tilta atsiveria atvira erdvė su vaizdais 
į tolimus urbanistinius miesto peizažus, artimą apžėlusį Vingio parko krantą, upę ir slėnio parką tilto 
apačioje. Konsolėse numatomos regyklos su suoliukais ir dviračių parkavimo vietomis sudarytų galimybę 
mėgautis įspūdingais vaizdais iš nekasdieniškų rakursų. Judant tolyn link Vingio parko „panyrama“ į  
miško žalumą tuo pačiu išliekant patogiame raudonos trasos take su poilsio zonų infrastruktūra tako 
išsikišimuose. Trasa kerta esamą Vingio parko gatvę pakelta perėja ir įsijungia į esamus pėsčiųjų ir 
dviračių takus arčiausiame tiltui taške.   

Pakrantės želdynų tvarkymo idėja - kuo minimalesnė invazija į Vingio miško-parko 
teritoriją. Visa reikalinga infrastruktūra – suoliukai, apšvietimas, dviračių stovai ir kiti mažosios 
architektūros elementai bei meniniai akcentai integruojami tik į tiltą ir jo trasą, aplinkui paliekant laukinę 
gamtą, tokiu būdu išlaikant kontrastą tarp natūralios gamtos ir technologijų įsikūnijimo - tilto. Papildomai 
rekomenduojama įrengti dviračių ir pėsčiųjų trasą dešiniajame neries krante esančiame Neries slėnio 
parke ties numatomu kvartalu formuojant poilsio vietas su suoliukais ir dviračių parkingais pėsčiųjų tako 
išsikišimuose bei pėsčiųjų promenadą kairiajame krante Vingio parke ir šalia numatomo gyvenamojo 
kvartalo „Velga“.  Dviračių ir pėsčiųjų takas kairiajame krante su gyvenamuoju kvartalu ir tilto trasa būtų 
jungiamas pandusais, pėsčiųjų takas kairiajame Neries krante būtų jungiamas su tiltu laiptais pagal kranto 
reljefą.  

Pėsčiųjų – dviratininkų tilto medžiagiškumas: kolonos gelžbetoninės, su tamsiai pilko 
pigmento betono užpildu, turėklai g/b su raudono pigmento užpildu bei nerūdijančio plieno porankiu – 
šviestuvu. Toks  sprendimas leidžia išvengti tilto dažymo. Tilto danga:  raudonos spalvos asfaltas.  

Pėsčiųjų –dviratininkų tilto apšvietimas: nerūdijančio plieno porankis - šviestuvas, visu 
perimetru apšviečiantis visą tilto ir jo prieigų trasą. Per tilto „balkonus-apžvalgos aikšteles“ sklindanti 
šviesa sukuria šviečiančio punktyro efektą.   

 
 



Konstruktyvinė dalis  

Planuojamo statyti pėsčiųjų-dviratininkų tilto per Nerį nuo Vingio parko į „Litexpo“ 
siūloma konstrukcija sudarytų penki tarpatramiai po 46 metrus, projekcija pagal upės tėkmę ~37 m. 
Bendras tilto ilgis sudarytų ~231 m., plotis - 8.5 m., neskaitant konsolių, maksimalus išilginis nuolydis - 
4%. Tiltas plane lenktas dviem linkiais. Tilto perdangos konstrukciją siūloma projektuoti iš karpytų 
dviatramių, trapecinio-dėžinio skerspjūvio plienbetonio sijų, kurių viršutinė dalis būtų gelžbetoninė 
plokštė. Gelžbetoninė ir plieninė perdangos dalys tarpusavyje jungtusi per plienines kerpamas junges. 
Tokia konstrukcija efektyviai išnaudotų medžiagų savybes, nes gelžbetoninė višutinė dalis būtų 
gniuždoma, o apatinė plieninė - tempiama. Toks medžiagų įtempių būvio paskirstymas yra optimalus 
pagal jų charakteristikas. Krantines atramas siūloma projektuoti monolitinio gelžbetonio pagal krantų 
geometrijas. Tarpinės atramos - apvalaus kūginio skerspjūvio su praplatėjančiomis galvenomis viršutinėse 
dalyse tilto perdangoms atremti.  Jų prieštėkminėse pusėse būtų įrengtos ledlaužos. Tarpinių ir krantinių 
atramų pamatų konstrukcijos ir sprendiniai priklausys nuo geologinių tyrimų rezultatų, tačiau tikėtina, jog 
pamatai bus poliniai, sudaryti iš polių grupės, apjungtos gelžbetoniniu rostverku. Tilto perdangos ant 
tarpinių bei krantinių atramų remtųsi per atraminius guolius (4 vnt. vienai sijai). Dėl aerodinamiškos tilto 
formos, sąlyginai žemo profilio bei didelio šoninio standumo, vėjo apkrovos tiltui nedarytų žymesnio 
poveikio. 

 
Transportinė dalis 

Planuojamas tiltas pėsčiųjų ir dviračių tiltas yra Vilniaus susisiekimo sistemos strateginis 
elementas, numatytas Vilniaus miesto bendrajame plane (BP) bei Vilniaus miesto dviračių specialiajame 
plane (SP). Planuojama jungtis svarbi tiek susisiekimo, tiek rekreaciniu aspektais. 

Tiltas sujungs dešiniajame Neries krante esančias Lietuvos parodų ir kongresų centro 
prieigas su Vingio parku upės kairiajame krante. Čia prasideda SP numatytas dviračių tako magistralinis 
maršrutas Vingio parkas - Jeruzalė. Tai magistralinis E1 kategorijos takas. Šis pagrindinis pėsčiųjų ir 
dviračių eismo takas yra nemotorizuoto eismo gatvė, skirta sudaryti palankias sąlygas vaikščiojimui ir 
važiavimui dviračiu. Tačiau, esant poreikiui (ypač masinių renginių, vykstančių Vingio parko ir/ ar 
„Litexpo“ parodų centre metu), tiltas galės būti naudojamas ir specialiojo transporto eismui užtikrinti. 

Pagrindinė tako paskirtis – susisiekimas pėsčiomis ar dviračiais tarp atskirų miesto dalių, 
taip pat gyvenamųjų kvartalų su miesto centru, darbo ir poilsio vietomis. Techniniai tilto/ tako parametrai: 

- projektinis greitis – 30 km/h; 
- eismo juostų skaičius ir plotis pėstiesiems atitinkamai 4 x 0,75 m; 
- dviračių takas dvipusis, 4 m. pločio. 
Atsižvelgiant į dviračių eismo projektinį greitį, pėsčiųjų srautai take ir ant tilto atskiriami. 

Takus skiriančios apsaugos zonos plotis – 0,50 m.  
Tako susikirtimo su motorizuoto eismo gatvėmis taškuose turi būti numatytos inžinerinės 

eismo saugumo priemonės – iškiliosios sankryžos ir/ ar pėsčiųjų perėjos bei dviračių pervažos. 
Kairiajame Neries krante planuojamas takas įsijungs į esamą Vingio parko dviračių ir 

pėsčiųjų takų tinklą, kuris ateityje bus integruotas į tarptautinio turizmo trasą  EuroVelo 11.  
Nuo „Litexpo“ vakarų kryptimi projektinė magistralinio tako trasa palei K. Jelskio gatvę 

tęsiasi iki Laisvės pr., kur toliau maršrutas numatytas iki pat Jeruzalės. 
Šalia „Litexpo“ taip pat numatytos kombinuotos kelionių parkavimo aikštelės (spec. plane 

žymuo Pk11), skirtos skatinti įvairių transporto rūšių panaudojimą kelionėms mieste. Tokie kompleksinių 
kelionių parkingai (automobilių ir dviračių) yra šiuo metu įgyvendinamų parkavimo sistemų – „Park and 
Ride“, „Bike and Ride“ ar „Bike sharing“ dalis. Tiltui sujungus abu Neries krantus, automobilių 
stovėjimo aikštelės tarnaus Vingio parko lankytojams. 

 
 
 

 
 



Esamų erdvių aprašymas 

Numatomo tilto ir prieigų vieta yra išraiškingo kraštovaizdžio, pasižyminčio skirtingais 
erdvių charakteriais, teritorijoje. Išskirtinos penkios skirtingo erdvių charakterio zonos: 

1. Vingio parko teritorija su unikalia gamtine erdve miesto centrinėje dalyje; 
2. Upės vaga su atsiveriančia erdve išilgai srovės; 
3. Upės slėnis kairiajame Neries krante; 
4. Šlaitas apaugęs tankiu pušynu; 
5. Urbanizuota parodų rūmų teritorija. 
Erdvių formavimo principai 

Atsižvelgiant į tai, kad esama situacija turtinga skirtingo charakterio erdvėmis, sprendiniais siekiama 
paryškinti vertingasias erdvių savybes ir, apjungus, sukurti patrauklią dinamišką erdvių kaitą judant 
projektuojama trasa. 

 

 
1 zona: 
Formuojama atvira aikštės erdvė urbanizuotoje teritorijoje pabrėžiant aikštės ribas dangomis, suolais, 
želdiniais. 
2 zona: 
Formuojama uždara tako erdvė iš šonų ribojama pušyno. 
3 zona: 
Formuojama tako erdvė užstatytoje teritorijoje iš šonų ribojama dinamiška – atvirų – uždarų erdvių kaita. 
4 zona: 
Atvira tilto erdvė virš upės slėnio. 
5 zona: 
Tako erdvė ribojama medžių kamienų ažūro. 



Vizualiniai ryšiai 

Atsižvelgiant į tai, kad esama situacija turtinga skirtingo charakterio erdvėmis, sprendiniais siekiama 
atverti efektingiausius vaizdus tiek judant pėsčiųjų dviračių trasa tiek ir iš regyklų. Gamtoje 
kontrastuojančia raudona minimalistine linija kuriamas objekto ženkliškumas, tuo pačiu minimalistine 
forma ribojama įtaka kraštovaizdžiui. Tilto ir trasos apšvietimu paryškinama vidinė trasos dalis. Išorinis 
tilto apšvietimas minimalus, paryškinant raudoną tilto liniją ir apsaugant nuo šviesos įtakos gamtiniai 
aplinkai. Pakėlus tiltą virš esamų upės krantų užtikrinami patogųs fiziniai ir vizualiniai ryšiai. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objekto santykis su esamais sklypais 

Tiltas ir jo trasa iš esmės prisitaiko prie esamų sklypų ir vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos ribų. Į 
esamo parkingo sklypą patenka formuojama aikštė ties Parodų rūmų parkingais, į esamo pušyno sklypą – 
projektuojama daugiabučių kvartalo įvažą į parkingą. Nesant galimybei įrengti aikštės ir įvažos 
numatytose vietose, sprendiniai gali būti koreguojami iš esmės nesuardant pagrindinės projekto idėjos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objekto santykis su esamomis ir ruošiamomis raudonosiomis linijomis 

Tiltas ir jo trasa iš esmės prisitaiko prie esamų ir ruošiamų raudonųjų linijų. Esant galimybei būtų 
tikslinga numatyti trumpesnę jungtį su esamu pėsčiųjų dviračių taku Vingio parke koreguojant esamas ir 
numatomas raudonąsias linijas. Nesant galimybei koreguoti raudonųjų linijų projekto sprendinius galima 
koreguoti iš esmės nesuardant pagrindinės projekto idėjos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


